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एक छोटी मुलगी शहरातल्या रस्त्यावर जेंिे 
वाजवत चालत होती. 

ततचे िािा उकुलेले हे तंतुवाद्य वाजवीत तर आई िासरी.
ते ततघे ममळून घरगुती िँड चालवायच.े कुणाकडे लग्न,
वाढददवस ककंवा काही समारंभ असला कक ्यांना िोलावलं
जायच.ं



पण ्यांचं छोटसं शहर एका मोठ्या संकटात सापडलं होतं..
गेली काही वरे्ष शहर चोहीकडून वाढलं होतं. दहरव्यागार डोंगरांनी
वसलेलं ते खोरं अगदी उजाड झालं होतं. प्र्येक पावसाळ्यात पूर
यायचा तर उन्हाळ्यात दषु्काळ.

आता काहीतरी करण्यावाचनू पयािय नव्हता...

सगळे लोक चचसेाठी एकत्र जमले. “आपण एखादं
छोटसं धरण िांधलं तर,” लोक म्हणू लागले. “पावसाचं
पाणी अडवलं तर उन्हाळ्यात तरी ककमान आपली पाण्याची
गरज भागू शकेल.”



खपू चचाि आर्ण काळजीपूविक
आखणी केल्यानंतर धरण िांधण्यासाठी
नारळ फोडला. प्र्येकाला काम करावं
लागणार होतं. खोदकाम सुरु झालं..

पण अररे....

खोदायला लागल्यावर नेमका एक मोठा खडक लागला. वाटलं
होतं ्यापेक्षा तो ककतीतरी प्रचडं मोठा होता.



लोकांनी ठरवलं कक ्याच्या आजूिाजूला खणून
िघूया. परंतु ककतीही माती िाहेर काढली तरी तो खडक
काही संपण्याचं चचन्ह ददसेना.

कसला अजस्तत्र खडक होता तो!

्यांनी ्यासाठी खपू तरफ आणले, मोठे दोर आणले, 
चचक्कार प्रय्न केले. पण कसलं काय...तो दगड जागचा 
कणभर देखील हलवता येत नव्हता. काम पूणि ठप्प झाल.ं  



्या शहरामध्ये अजूनही जुन्या काळात होऊन गेलेल्या पूवीच्या
राक्षसाच्या गोष्टी सांचगतल्या जात हो्या. ्यातलीच एक गोष्ट होती
अबियोयो राक्षसाची. तो ताडमाड उंच होता, तो माणसांना खायचा अशा
अनेक कथा ्याच्याववर्षयी िोलल्या जायच्या. पण ्या छोट्या मुलीला
मादहत होतं कक अनेक वर्षाांपूवी ततच्या आजोिांनी आर्ण िािांनी जादनूे
अबियोयोला गायि करून ्याच्यापासून शहर वाचवलं होतं.

“िािा,” ती छोटी मुलगी म्हणाली. “मला खात्री आहे कक
अबियोयोच तो महाकाय दगड हलवू शकेल.”

ततचे िािा हसून म्हणाले, ”हो, िहुदा जमेल ्याला.”
“मग आपण ्याला परत िोलावूयात ना? आजोिांकडे अजूनही

जादचूी छडी आहे. एकदा का अबियोयोने तो अजस्तत्र खडक हलवला कक
आजोिाना आपण ्याला परत गायि करायला सांगू.” ती म्हणाली.



“काय?” आई दचकून म्हणाली. “माणसांना
कच्चं चगळून टाकणाऱ्या अबियोयोला परत
िोलवायच?ं”

“आपण ्याच्यासाठी खपू सारे पदाथि
िनवूयात म्हणजे मग तो माणसांना खाणार नाही,”
मुलगी म्हणाली.

“पण ्याच्यासाठी आपल्याला पुरेसं आर्ण
चववष्ट जेवण िनवता नाही आलं तर?” आईने
ववचारल.ं

“तर मग आपण अबियोयोसाठी खपू सारी गाणी म्हणू,”
मुलगी म्हणाली. “तो आपल्याशी दषु्ट नाही वागणार.”

“गाणी?” िािा म्हणाले. “्याला गाणी आवडतील कक नाही
हे आपल्याला कुठे ठाऊक आहे.”

“पण जर अबियोयोला नाही आणलं तर आपल्याला धरण
िांधणं कधीच शक्य होणार नाही,” मुलगी म्हणाली.

खपू चचअेतंी शवेटी दपुारी सगळेजण आजोिाकंडे तनघाले.



“अबियोयोला परत िोलवायच?ं,” आजोिा काळजीने
म्हणाले, “भुकेला राक्षस खपू भयंकर असतो.”

“पण ्याच्यामशवाय दसुरं कुणीही तो खडक िाजूला करू
शकणार नाही,” मुलगी म्हणाली.

“तू िरोिर िोलते आहेस,” आजोिा म्हणाले. ्यांनी
आपला जादचू्या सामानाचा पेटारा उघडला. ्यातून जादचूी
छडी िाहेर काढली आर्ण म्हणाले, ”ह्या जुन्या गोष्टी अजून

काम करतात हे िघायला लागेल.”
जाद.ू....मग एका क्षणात ्यांनी मुलीचा झेंिे गायि

केला.
“आजोिा, मला माझा झेंिे परत हवाय.”
जाद.ू....झेंिे परत आला.
“अरे व्वा! माझी जादू अजून शािुद आहे तर,”

आजोिा हसत म्हणाले.



मग पुढचे अनेक ददवस शहरातील सगळेजण चववष्ट
जेवण िनवण्यात व्यस्तत झाले. ्यांनी उत्तम गाण्यांचा
सरावही केला.

एकदाच,े सगळे लोक स्तवागतासाठी तयार झाले.



आजोिांनी खास लाकडे आणून खास आग पेटवली.
एक ववमशष्ट प्रकारची ज्योत आर्ण धरू तयार झाला.
मग ्यांनी जादचूी छडी गोल गोल कफरवली आर्ण
जादचूा मंत्र म्हणू लागले........

... जाद!ू



…..जादू
आर्ण क्षणात अबियोयो प्रकट झाला.

कसला अजस्तत्र होता तो! ववशाल झाडापेक्षा
महाकाय! ्याची लांिलचक नख,ं वेडेवाकडे
दात आर्ण घाणेरड्या पायांकडे पाहून िायका
ककंचाळू लागल्या. मजिूत पुरुर्ष चक्कर
येऊन पडले. लोक ओरडू लागले.

“अबियोयो परत आला आहे.”

अबियोयोने एक जांभई ददली 
आर्ण हात सैलावून तो म्हणाला, 

“मला प्रचडं भूक लागली आहे.”



शहरातल्या लोकांनी स्तपॅगेटी, टोफू, चचकन, भाजलेले मांस,
कोलंिी, भात, भाज्या, फळं आर्ण असे अनेक चववष्ट पदाथि
भरभरून आणले होते.

अबियोयोने तोंडाचा आ केला.
एका घासात मोठ्याल्या टे्रमधली स्तपॅगेटी तर दसुऱ्या घासात

स्तट्रॉिेरी केक गायि!

थोड्या वेळातच अबियोयोने सवि जेवणाचा फडशा पाडला.
पोटावर हात कफरवत ढेकर ददली.
ती लहान मुलगी धीटपणे ्याच्या जवळ आली आर्ण ततने ववचारले,
“अबियोयो, तू पूवीइतकाच ताकदवान आहे का?”



“अथाितच,” अबियोयो गजिनेसारखा ओरडला. 

“हा महाकाय खडक उचलून फेकण्याइतका 
ताकदवान?” 

अबियोयोने तो ववशाल दगड उचलला आर्ण
आकाशात मभरकावून ददला. िापरे! १०० फुट उंच! 

२०० फुट! 

खाली कोसळला! 

धड़ाम!

“अबियोयो र्झदंािाद!!” 
लोकांनी एकमेकांना आनंदाने 
ममठ्या मारल्या, नाच ूलागले. 
कुत्रहेी खशुीत येऊन भुंकू 
लागले.   



“मला भूक लागली आहे,” अबियोयोची डरकाळी ऐकू
आली.

“पण सगळे जेवण संपले आहे!” ऐकून अबियोयोच्या
कपाळावर आठ्या उमटल्या.

्या लहान मुलीने पटकन आपला जेंिे उचलला.
धा धी धधडदा, धा धी धधडदा...
ततच्या िािांनी उकुलेले वाजवायला सुरुवात केली.
प्ललींक...इ..टल....प्ललींक...प्ललींक
आईने िासरी घेतली आर्ण ्यांच्यात सहभागी झाली.
तुतल..इ..टल..तुत..तूत



“हे माझीं गाणीं आहे!” 

सगळेजण अजून वेगाने वाजवू लागले.



अजून वेगाने!

“अअं.ं..,”अबियोयोचा आवाज 
िारीक झाला.

“मी खूप दमलोय.”



तो आडवा झाला आर्ण पेंगू लागला. थोड्याच वळेात तो
घोरू लागला.

“आता आपल्याला काहीतरी करता येऊ शकेल,” ती मुलगी
खशुीत म्हणाली. “पण जादचूी छडी घेऊन आजोिा कुठे िरं गायि
झाले आहेत?”

“अरे िापरे! आजोिा, काय झालं तुम्हाला?” मुलीने रडवेल्या 
आवाजात ववचारलं.

“मी ठीक आहे,” आजोिा म्हणाले. “हा भलामोठा दगड मला 
अगदी तनसटून पडला.”

“पण तुमची जादचूी छडी कुठे आहे,” मुलीने ववचारले.
“कोण जाणे कुठे गेली,” आजोिा म्हणाले. 



“ही िघा, इकडे आहे,” मुलीचे िािा म्हणाले.
सगळ्यांची नजर ततकडे वळली. ्यांना ती तुटलेली छडी

ददसली, नंतर तो घोरणारा राक्षस आर्ण मग ती छोटी मुलगी.
“तुझ्यामुळे हे सगळं झालंय,” शहरवासी म्हणाले. “आता

तूच हे तनस्ततर.”

“मला वाटतं आता आपण एवढंच करू शकतो,” ती
लहानगी म्हणाली. ”आपण अबियोयोसाठी भरपूर आर्ण
चवदार खाऊ िनवूयात म्हणजे तो आपल्याला खाणार नाही.
तसेच आपण ्याच्यासाठी सतत मधरू गाणी म्हटली तर तो
खशुीत राहील.”



अशा प्रकारे थोड्याच ददवसात शहरवासीय
अबियोयोिरोिर कसं राहायचं हे मशकले.

अबियोयोपण एका पडक्या घरात झोपायचा.
आडवा झाला कक ्याचे डोके पुढील दारातून तर
पाय मागील दारातून िाहेर यायच.े आपले
वेडवेाकडे दात स्तवतच करायलाही तो मशकला

अबियोयो आर्ण छोटी मुलगी व ततचे
आईििािा ह्यांची घट्ट मैत्री झाली. ते एक
कुटंुि म्हणूनच राहू लागले. ्याचे घाणेरडे
पाय धवुायला ते ्याला मदत करत.

आर्ण शहरातले लोक?



अबियोयोच्या मदतीने लोकांनी धरणाचं काम पणूि केलं.
लोक ्याला न ववसरता पोटभर चववष्ट जेवायला घालायचे
आर्ण चांगलं संगीत ऐकवायच.े

आर्ण आता अबियोयो सगळीकडे झाडे लावण्याच्या कामाला
लागला आहे.... अींत


